
A BIBLIA FÖLDJÉN
Burget Lajos riportja

A Maalula fölé magasodó 1700 méteres szirt tetején, Szent Szárkisz kolostorban Michel
atya bort tölt a gyűszűnyi ezüstkehelybe. A kissé borostás arcú libanoni páter egészsé
günkre emeli saját termésú, piros aszuját. aztán körbevezet a hajdani pogány szentélyböl
kialakult templomkán. Az oltárkő széle itt még felfelé hajlik, mint az egykori pogány, vért
felfogó oltároké.

- Igen, ez az egyetlen a világon - mondja páter Michel - de van itt még valami, ami egye
dülálló. - És mondani kezdi a Miatyánkot. Aráni nyelven, mint egykor Krisztus tette: Aboun
(Mi Atyánk) Dbashmayo (a mennyekben) netkadash (szenteltessék meg) shmokh (a Te
neved), Tetté (jöjjön) malkootokh (a királyságod) nehwe (legyen) sibyonokh (a Te akaratod)
aykano (miként) dbashmayo (a mennyekben) off (úgy) baroa (a földön). Hablan (add meg)
lahmo (kenyeret) dsoonconan (a nekünk szükségest) yawmono (ma) washbooklan (és
bocsásd meg) howbain (bűneinket) aykano (úgy) doff (mint) hnan (rni) shbakn (meg fogjuk
bocsátani) lhayobain (a vétkezőknek) Ou-la (és ne) taalan (vigyél minket) lnessyoomo (a kí
sértésbe) éla (de) [assolan (szabadíts meg) men (tól) beesho (gonosz). Metoul (rnive l)
ddelokhee (tiéd) malkootho (hatalom) haylo (erő) ou teshbohtbo (és dicsőség) loalam (örök
kön) olmeen (örökké). Ameen (Amen).

- A faluban arámit beszélnek ma is - teszi hozzá. - Maalula keresztény település, híven
őrzi a múltat -, majd bekapcsolja a magnetofon t, melyen tizenhét nyelven hangzik fel a
magyarázat arról, hogy itt arámul hallható az Úr imája.

Az élmény, a mcssze több mint nyelvi érdekesség képek egész sorát hívta elö bennem. El
múlt órák és napok szíriai emlékei tolakod tak elö, s kaptak az eddigi érdekességek mellé
immár magyarázatot is. A legfrissebb az volt, amikor Maalulában barangoltam. Szent Pál
egykori tanítványának, TekIának kolostora környékén, a szúk utcacskákban. Itt ütötte meg
fülemet egy hang. Asszony szólította a vízcsatorna mellett tocsogó, üldögélő leányát. 
Kumi! - kiáltott rá. A lányka felállt, és indult hazafelé. Hol találkoztam ezzel a szóval? Az
arám nyelvu, az imént hallott Miatyánk után hamar rájött cm. Amit Márk evangélista írt le a
6. rész 41. versében. "És megfogván a gyermek kezét mondá neki: Talita kumi! ami annyit tesz;
Leányka, mondom neked, kelj fel."

Bibliai a falu képe is, az itt élök a szamárháton, a buszok ellenércIs olyanok, mintha
évezredekkel ezelőtt fclejtödtek volna e tájon. Kapaszkodom felfelé a görgeteges hegyolda
lon, hogy onnan nézzek le, mint a megkísértett a kínált csodára. A szél kegyetlenül fúj, lük
tet a halántékom is az erölkődéstöl. A hosszú sziklavonulatokhoz szerotnék eljutni, amely a
monda szerint szétnyílt, hogy az üldözött tanítvány, Tekla, menedéket találjon a kövek
között üldözői, köztük apja elöl. Hatalmas kö mögé .iilök megpihenni. Tölem pár lépésre
ember bukkan ki a köerdöböl, Kockás fejkendője nyakát is fedi. Szakálla hófehér. Hosszú
botja elárulja: pásztor. Béke veled! - köszöntjük egymást. Csodálkozik az erre szokatlan
hegymászón. aki a kövek között küzdi magát felfelé.

- Szép az idö - szólítom meg. - Igen, Baál adott esőt. - S a Baál névemlítésekor meg
hajtja a fejét. Ki hinné, hogy a föníciaiak egykori istene, az úr, mennyi évezredet él túl!
Dicsérem bárányait. Valóban szépek, mások, mint a mieink.

- Tizenkettő van - mutatja a hosszú szörú állatokat. - És egy sejtán. - Nem értem - mon
dom neki. - Sejtán - ismétli, és a kecskére mutat. Csúnya, fekete állat. Külön legel a többi
től, kicsit elrnaradozva harapja a gyér, száraz, tövises bozótot. Lassan kiderül: a sejtán szó
nemcsak kecskét, de gonoszat is jelent. Sátánt. "És összegyűjtenek eléje núnden nemzeteket;
és elválasztja őket egymástól, tniként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktol" (Mt 25, 32).

Esteledett. Az öreg pásztor elindult juhaival. S a hegyoldalon a többiek is; A tíz-harminc
állatból álló csapatok egy nyájba gyülekeztek. Összebújnak, éjszakára, melegedni. - Így
szoktuk - mondja a kevés szavú -, aztán reggel csak kiáltunk, mindenki mást, s újra indu-
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lunk a hegyre. És hogy megmutassa, mint történik, kezét szája elé teszi, s a kövek vissz
hangozzák a síró hangot. "Az én juhaim szavamat hallgatják; és én ismerem őket, és' követnek
engem ... " (Jn 10, 27). Az állatok most is sorakoznak mögé. "Midőn juhait kiereszti, előttük

megyen, és a juhok őt követik, inert ismerik szavát" (Jn 10,4).
A kis maszek buszon Bosra felé hajt a kíváncsiság. Asia Provincia egykori székhelye nagy

élményeket ígér. Zötykölödünk, és rnindenűvé betérünk. ahová csak akarjuk. A)áj történel
mi. Elmaradnak Damaszkusz házai, véget ér a Ghuota oázis zöldje. Vándorló népek évezre
dekóta vonultak e tájon. A Biblia ezt a vidéket úgy emlegeti, mint Básán és Gileád földjét.

A buszról nézve erre még mindcn békés. Tevék, szamarak karavánjai vonulnak köves
pusztán, a fejkendöket szorosan arcuk elé tekerő hajtókkal. Jobb kéz felől a Hermon vonu
lata sejlik fel. Átmegyünk a Yarmuk folyó hídján. A Jordán és a Genezáreti tó felé igyekvő

gyors víz az ország déli határát sejteti. Erre felé már nem olyan békés a környék, mint ami
lyennek látszik. Katonai ellenőrző pontokon állítják meg a járműveket. A köves, sivatagos
terepen álcázhatatlan meztelenscgbcn állnak a légvédelmi radarállomasok. a támaszpon
tok. Közeledünk Jordánia határa felé.

Útitársaim - csupa arab férfi - oda sc figyelnek a látványra. Sajnos, volt idejük megszokní
azt, hogy Szíria nyugati és déli határain társbérlők lettek a katonák. Nyugat felől ágyúk,
rakéták fenyegetnek, s a déli szomszéd scm barátságos. Dcraaban, a hatál-őrző állomáson.
egy kisvárosban hosszabb pihenőre állunk meg. Az élet hétköznapian zajlik. A levegő kelle
mes, a Drúz hegység felül friss légáramlatok érkeznek a szuk utcákra, a piacot jelentő térre.
Ritka lehet e tájt az európai utas. Egy férfi lép hozzám, több nyelven szólít meg, hogy be
szédbe e1egyedhessünk. Végül a franciánál maradunk.

- Palesztin vagyok. Itt dolgozom a közelben. A foglalkozásom: mérnők. Én keresztény
vagyok, tulajdonképpen Libanonban születtem. Ha olvasta a Bibliát, biztosan tudja, milyen
helyen jár. Ez is valamikor a Palesztinó Khora, azaz ahogy Hadriánus 'császár nevezte
134-ben, Syria Palestina földje, Sokan azt rnondjak, mindez a filiszteus névből származik.
Akárhogy is, az bizonyos, én is sémi vagyok..Azt kérdezi, hogy egyben antiszemita vagyok-e?
Miért lennék? Nekünk a zsidókkal lényegében semmi bajunk nincsen, Izrael állam nem
jelent egyet a zsidó vallású emberekkel.

Nézem a jővó-mcnoket. Számárháton utazó arab asszonyok, Marlborót áruló férfiak, s
mosolygó Fiúcskák. akik banánt kínálnak, narancsot, mandarin! az utazónak. Palesztin
ismerősöm elkísér a határig. Magyaráz, s közben mindig a békességről, hazáról, a Paleszti
nát adó Mcssiásról beszél. Itt van itthon 'a hontalan, ma ez a hazája; félti, óvja.

- Nézzen o~a - mutat ujjával nyugat felé -, most derült az idő, s amit ott lát, az a Her
mon. Több mint 2700 méter magas hegy. Még arrább, ha Damaszkusz körül járt, láthatta a
3000 méter fölötti Libanon hegységet. Mcssze világít mindkctrö, valós és átvitt értelemben
is. Aztán ott 'az Efráim-hegy, aztán a Gilboa, ahol csatát, életet, gyermekeket vesztett Saul
király. Mindez Palesztina hegyrajza. Mi, palesztinek. mégse mindent és mégse mindezt kér
jük. Mi egy kisebb hazáért harcolunk, de harcolunk.
Sofőrünk tankolt, indulhatunk tovább. Az út poros, s Szaida felé utazva rosszabb is, mint

eddig volt. A táj viszont lenyűgöző, a drúz falvakban még szölörnúveléssel is találkozunk. A
vulkanikus hegység sehol nem emelkedik uralkodóan a táj fölé, lankai mégis változatossá
teszik a vidéket. A buszon a hangulat feszültebb. mint annak előtte volt. A jordániai határ
mellett utazunk, s a megbomlott nyugalom uralma alá keríti az embereket.

Egy mohamedán sejkkel ismerkedern össze. Ő is utas. Falujában drúz keresztények, ara
bok, ide települt palesztinak vegyesen laknak. A sejk vallási ügyekben toleráns, mint
amilyen mindig is volt az iszlám. Politikai kérdésekben már korántsem. Indulatosan szól az
izraeli állam támadásáról, s lelkesen beszél a paleszetinok harcáról. amit támogat.

- Mi, szírek, alapvetöen békések vagyunk. Tanításunk is szeretetet hirdet, a Próféta is
erre tanít. De hagyni nem fogjuk magunkat. Tudja, én akkor vagyok a legszomorúbb, ami
kor azt látom: még az is előfordul, hogy arab arab ellen, muszlim muszlim ellen fordul.
Pedig ez a táj, ahol most utazik, a mi tanításunk szerint is szent. Erre járt Mohammed, erre
járt Jézus, aki nekünk is prófétánk. Én hiszek a békességért vivott küzdelemben, ami remé
lern hamarosan sikert hoz, inshallah ha Allah is úgy akarja.
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Szamarak, öszvérek jönnek szembe az úton. Békés földmúvelök, mesteremberek ülik
meg őket, vagy vezetgetik kötőféken az állatokat. A főút mellett távíró-oszlopok futnak, raj
tuk száguld a hír, az üzenet. Vajon mit mond a telegráf itt és ilyenkor? Elbúcsúzom új isme
róseimtól. utam másfelé visz. Kitérőt tervezek egy Shejkh Mcskinben lakó-öreg beduinhoz.

Hatalmas fennsíkra érkezünk, melyet véges-végig kövek borítanak. Van, ahol felszedik
őket, falat húznak belőlük, hogy a széltől óvják a magot. Kő és kő mindenfelé. Szép, lapos
magyar tájakhoz szekott-szemern mintha vibrálna, a kö hátán is követ lát. - Lehet itt élni?
kérdezem magamtól és útitársaimtól. Magyarázzák, mint szántja a követ az ember, szedé
geti a mag útjából. Csak itt és most értem meg Lukács evangéliumának 8. része 4-8 verseit:
"Kiméne a magvető elvetni az ő magvát. És amint vetett, némely része az útfélre esék, és elta
postaték. És az égi madarak felvevék azt. És másik a kősziklára esék, és kikelvén elszárada,
mert nem volt nedvessége."
, Kivilágosodnak az Újszövetség 17 kifejtett példabeszédének mondatai, azok értelme, s
látván látni, hallván hallani kezdek, itteni módon, ősin és mégis main. Háttérben, a távol
ban feltűnnek a Hermon vonulatai. Így érkezem Shejk Meshkinbe. Az öreg szívesen fogad,
s házát házamnak ajánlja. Letelepszünk a gyékényre, amit a földre terítettek, s udvarias sza
vakkal ismerkedünk. Aztán elénk kerül a tál, benne rizs, juhhús. Az öreg fia tálcán nyújtja a
kovásztalan, lapos, lángosszerű kenyeret. Házigazdám levesz egyet a tálcáról, középen ket
tészakítja és felém nyújtja: - Együnk! - Megdöbbentő a pillanat. A pátriarka-arcú beduin
mozdulata megborzongtat. "És vevén a hét kenyeret, hálát adván megszege és tanítványainak
adá, hogy eléjük tegyék." (Mk 8, 6). A hálaadás sem maradt el. Az öreg arab, ki lehetne Lábán
vagy Jákob, mártani kezd.

Mártani - mondom -, hiszen itt úgy illik, hogy a kenyérből formált kis tölcsérrel meg az
ujjakkal bánunk az étellel. Finom, fűszeres falatokat eszem, s miután a hosszú autóút után
megéheztem, nem is titkolom jó étvágyamat. A pisztáciával körülrakott birkanyelv felé nyú
lok. Házigazdáim is. Aztán vissza kapja a kezét. Tessékelem, de elhárítja. Hosszú eszmecsere
után kiderül: nem nyúlhatunk egyszerre a tálba. Ez nagy udvariatlanság lenne. Még a leg
öregebb is visszakapja a kezét, ha másé indul a tál felé. S aki mégis megteszi? Nos, az olyat
tesz, amire mindenki felfigyel. ,,6 pedig mondá: aki velem kezét a tálba nyújtja, az árul el
engem" (MT 26, 23). Márk így jelöli meg az árulót Krisztus szavával: "Egy a tizenkettő kozül,
ki velem a tálból mártogat" (14, 19). Az utolsó vacsora hangulata kerít hatalmába. Ki is ért
heti Európában, hogy egy-egy jelenet a Bibliában voltaképpen nem fed mást, mint ősidők

óta élő hagyományt, szokást, s megértésükhöz nem a magyarázók szava, hanem az élmény
sohasem ismétlődővarázsa, lehetősége kell.

Buszom másnap Damaszkuszban a Ban Sarki, a keleti kapu közelében állt meg. Valahol,
ezen a környéken látta Saul egykor a fényességet, mely elvette a szeme világát. A keresz
tényüldözőhöz,akinek később Pál lett a neve, Ananiás sietett. Ananiás a kereskedő, akinek
itt állok a háza előtt. Idehozta Sault. "... erre Ananiás elindult, beméne a házba, s reá tevé
kezeit mondá: Saul testvér, az Úr Jézus küldött engem, ki megjelent neked az úton . . ." (ApCsel
9, 17). A ferences, aki körbevisz, közben levelezőlapot kínál, magyaráz. Járom a föld alá
süllyedt helyiségeket, a régi lakószobákat, ahol képek, kegytárgyak idézik a régi történetet.

HIBAIGAZÍTÁS. Tördelési gondatlanság, szedési és nyomdai pontatlanságok miatt októberi szá
munk több sajnálatos hibát, elírást tartalmaz. Mészáros István helyett a kiváló neveléstudo
mányi szakíró András néven szerepel. - A Kassák Lajossal készült, a Vigilia Archívumában közölt
interjú lábjegyzete hiányzik. Itt pótoljuk: "A fenti interjúból részletek hangzottak el a Magyar
Rádió angol nyelvu adásában 1965-ben." - Zene rovatunk a tartalomjegyzékben fel van tüntetve,
de végül is anyagtorlódás miatt kimaradt a számból. - Jean-Marie LustigeI' Párizs bíboros érse
kének fényképe a 787. oldalon nem a megadott méretben került kinyomtatásra.
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